
NÁVOD K OBSLUZE

ČISTIČKA VZDUCHU Děkujeme vám za zakoupení této čističky 
vzduchu.
Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte, 
abyste mohli zařízení správně používat.



Bezpečnostní pokyny

Výstraha

Upozornění

Tyto Bezpečnostní pokyny si z důvodu správné obsluhy zařízení pozorně přečtěte před jeho 
zprovozněním.
Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnou a správnou funkci zařízení a předejdete 
škodám a zraněním vás i jiných osob. Pravděpodobné důsledky nesprávného zacházení se 
zařízením jsou dále rozděleny do kapitol „Výstraha“ a „Upozornění“ v závislosti na předpoklá-
dané závažnosti zranění či škody a stupni jejich naléhavosti. Jelikož se tyto pokyny týkají 
důležitých bezpečnostních otázek, musíte vždy zajistit jejich dodržování.

Tento přístroj nesmějí obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo dušev-
ními schopnostmi (včetně dětí), ani osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, s výjim-
kou případů kdy používají přístroj pod dozorem a vedením osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost.

Přístroj neupravujte. Veškeré demontáže nebo opravy zařízení smějí provádět pouze 
kvalifikovaní technici.
Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Jakékoli opravy konzultujte na 
místě prodeje.

Před zahájením čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi. Zástrčku 
navíc nezapojujte ani nevytahujte ze zásuvky vlhkýma rukama. 
Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo je zásuvka ve zdi volná.
Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

Napájecí zdroj musí mít předepsané napětí.
Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

K čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla do nátěrů, a na kabel nestříkejte insekticidy.
Kabel by mohl prasknout s následným úrazem elektrickým proudem nebo požárem.

Síťový kabel chraňte před poškrábáním a poškozením, neupravujte jej, násilím jej neohý-
bejte, netahejte, nezkrucujte ani neuzlete. Neklaďte na něj těžké předměty ani jej neupínej-
te svěrkami.
Kabel by se poškodil a mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Při vytahování zástrčky ze zásuvky ve zdi netahejte za kabel. Při této činnosti vždy přidržte 
konec zástrčky.
Ze síťové zástrčky také pravidelně stírejte prach.
Jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.



Upozornění
Používáte-li zařízení s přístroji na spalování, zajistěte dostatečné odvětrání.
Mohlo by dojít k otravě oxidem uhelnatým.

Do přívodu vzduchu ani do větracího otvoru nedávejte prsty ani cizí předměty.
Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.

Toto zařízení nepoužívejte v prostředích s vysokou vlhkostí, např. v koupelně.
Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.

Sterilní elektrolytická mlha účinně likviduje alergeny, jako 
jsou viry, bakterie a pyly poletující ve vzduchu.
OH-radikály a elektrolytické chlornany v elektrolytu naruší hroty virů. Kolem alerge-
nů, jako jsou vzdušné bakterie a spory plísní, pyly, drobné výkaly a mrtvé organismy, 
včetně molekul způsobujících zápach, vytvoří obal a následně je deaktivují a zbaví 
zápachu.

Zařízení nepoužívejte na místech, kde jsou ve vzduchu rozptýleny kapičky oleje, např. 
v blízkosti strojů.
Mohlo by dojít ke vzniku trhlin nebo by mohlo padající zařízení způsobit zranění.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi. 
Vypusťte vodu z jednotky a nádrže s elektrolyzovanou vodou.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Účinek elektrolytické vody se bez elektrické energie snižuje a mohly by se vytvářet plísně a 
bakterie.

Dbejte na to, aby se do zařízení nemohly nasát hořlavé materiály anebo neuhašené cigare-
ty či kousky kadidla.  
Mohlo by to mít za následek požár.

Toto zařízení neslouží k eliminaci oxidu uhelnatého.

Po přečtení uložte tuto příručku na dobře přístupném místě.

Eliminace virů
Ničí viry narušením povrchových 
proteinů.

Naruší pyly vytvořením 
obalu a působením na 
jejich povrch.

Obalí molekuly způsobující 
zápach vodou a zničí je.

Eliminace pylu Eliminace zápachu

Elektrolytická mlha

Protein viru (hrot)
Ribonukleová 
kyselina (RNA) Zničený hrot

(Umělecké zobrazení)
(Umělecké zobrazení) (Umělecké zobrazení)Naruší a zničí 

hroty.



Názvy a funkce dílů

Kryt

Kryt

Kabel

Síťová zástrčka

Horní výstup vzduchu

Výstup sterilizované 
a elektrolyzované mlhy

Nádrž

Vytváří sterilní a elektrolyzovanou 
mlhu.

Jednotka s elektro-
lyzovanou vodou

Rozsvítí se, je-li elektro-
lyzovaná voda v provozu.

Rozsvítí se, je-li mlha 
v provozu.

Kontrolka elekro-
lyzované vody

Indikuje stupeň čistoty 
místnosti.

Indikátor čistoty

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

Uvolňovací tlačítko

Boční výstup vzduchu

Držák

Kontrolka inten-
zivní mlhy

Posuvník pro nastavení 
citlivosti snímače

Snímač zápachu

Uvolňovací tlačítko

Ventilátor

Filtr

Předfiltr

Přední kryt

[Zezadu]



Zkontrolujte příslušenství.

Datový štítek

(Filtr byl při expedici vložen do zařízení. 
Demontujte plastový chránič a filtr vložte 
do jednotky. Viz stranu E-5.)

Filtr

Ovládací jednotka
Kontrolka výměny filtru (červená)
Rozsvítí se, je-li třeba vyměnit filtr.

Kontrolka provozu 
mlhy (zelená)
Rozsvítí se, je-li mlha v provozu.

Kontrolka doplnění vody (červená)
Indikátor průtoku vzduchu 
(zelený)

Tlačítko zapnutí / 
vypnutí napájení

Tlačítko otáček 
ventilátoru

Indikátor časování 
(zelený)

Tlačítko provozu 
mlhy

Tlačítko časovače vypnutí

Rozsvítí se, je-li třeba doplnit vodu.
Rozsvítí se, je-li třeba zařízení vyčistit.

Kontrolka elektrolyzované vody (zelená)
Kontrolka automatického provozu (zelená)

Rozsvítí se, je-li funkce elektrolyzované vody aktivní.

Před ovládáním sundejte přední kryt.

Přední kryt

Uvolňovací 
tlačítko

Uvolňovací tlačítko
    Stiskněte uvolňovací tlačítka 
ve spodní části jednotky 
(na obou stranách).     Přední 
kryt odtáhněte z jednotky. 
    Kryt zvedněte.

<Demontáž předního krytu>

Resetovací tlačítko 
filtru
Toto tlačítko stiskněte 
po výměně filtru.

Tlačítko nastavení jasu

Tlačítko elektrolyzované vody

Bezpečnostní mechanismus
Pokud se tato jednotka převrhne, zařízení se 
automaticky zastaví.

Zařízení postavte do stabilní polohy. Restartujte 
je stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí napájení.
Pokud se rozlije voda z jednotky a nádrže na 
elektrolyzovanou vodu, musíte ji před opětovným 
spuštěním jednotky řádně vytřít a vysušit.
Jednotku nelze provozovat v nakloněné poloze.
Dojde k vymazání paměti.



Přední kryt

Uvolňovací tlačítko

Opěrky 
filtru

Předfiltr

Chlopně
Stiskněte

Stiskněte

Předfiltr
Předfiltr

Chlopně
Chlopně

Chlopně

Opěrky 
filtru

Filtr

Filtr

Síto

Přední kryt

Upevňovací 
drážky

Plastový chránič PŘEDEK

Příprava před použitím
Montáž filtru

Sundejte přední kryt.

Předfiltr vyjměte z filtru a plastového 
chrániče.

Upevněte předfiltr. Namontujte přední kryt.

 Stiskněte uvolňovací tlačítka (na obou stra-
nách) ve spodní části jednotky,  přední kryt 
vytáhněte ven z jednotky a  zvedněte jej.

Roztáhněte rám předfiltru a filtr vytáhněte.

Chlopně předfiltru musí být otočené dopředu. 
 Filtr vložte pod opěrky filtru v horní části 
a poté  filtr zatlačte ve spodní části.

Před zprovozněním jednotky nikdy nezapomeňte namontovat předfiltr, filtr a přední kryt.
Pokud byste z filtru nesundali plastový chránič, zařízení by nečistilo vzduch. Navíc by 
mohlo dojít k jeho poruše.
Napište si datum montáže filtru na datový štítek, který připevníte na jednotku jako vodítko 
pro příští výměnu filtru.

 Chlopně (3) na horní straně předního krytu 
vložte do upevňovacích drážek. 
 Zatlačte na spodní stranu, dokud kryt 
nezacvakne.

Vyjměte předfiltr (filtr).
Přidržte předfiltr za chlopně a vytáhněte jej.

Upevněte filtr do předfiltru.
Stranu označenou FRONT přiložte na stranu síta.

Poznámky:



Kryt

Chlopeň

Kryt

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Víčko

Víčko

Doplňování vody

Voda

Namontujte zpět kryt.
Zatlačte kryt na místo 
ve správné poloze.

Dotáhněte víčko na nádrži.
Zkontrolujte, zda víčko dobře drží.

Povolte víčko nádrže a naplňte 
nádrž vodou z vodovodu.

Doplňte do nádrže vodu z vodovodu, ale 
nádrž nepřeplňujte. Plná nádrž s vodou 
vydrží maximálně zhruba 2 až 3 týdny 
provozu (automatického). Doba, po které 
bude nutno vodu v nádrži doplnit závisí 
na provozních podmínkách.

Namontujte nádrž zpět na místo.

Používejte vodu dle uvedených specifikací (poznámek).

Nádrž vyrovnejte.

Voda může být příčinou nesprávné funkce.

Nádrž zvedněte přímo 
nahoru.

Zatažením za chlopeň demontujte kryt. Demontujte nádrž.

Výstraha
Do nádrže nedávejte hořlavé materiály. Mohlo by dojít k požáru.

Poznámka:
Při demontáži nádrže může z víka kapat voda. 
Položte pod víko ručník, aby voda nekapala 
na podlahu.

Poznámka:
Víčko dobře umyjte, jelikož se na něm 
může tvořit plíseň.

Používejte pouze vodu z vodovodu o maximální teplotě 30 °C.
Při použití neznámé vody se mohou vytvářet plísně a bakterie, které zabrání správné funkci 
zařízení.
Po vytažení síťové zástrčky vylijte elektrolyzovanou vodu z jednotky i nádrže. Bez elektrické 
energie se účinnost elektrolyzované vody snižuje a mohou se vytvářet plísně a bakterie.
Vylijte vodu z nádrže, hrozí-li její zamrznutí. Pokud by se tak stalo, mohlo by to mít za následek 
poruchu zařízení.
Má-li voda nízkou teplotu (méně než 50 °F), nemusí se vytvořit sterilní elektrolytická mlha.
Před doplněním vody do nádrže nechte vodu 3 až 5 sekund odtéct, jinak byste napustili vodu 
horší jakosti zbylou v kohoutku.

Poznámky:



Přední kryt

Uvolňovací 
tlačítko Uvolňovací 

tlačítko

Posuvník pro nastavení 
citlivosti snímače:
NÍZKÁ – VYSOKÁ

Posuvníkem nastavte citlivost 
snímače.

 Stiskněte uvolňovací tlačítka (na 
obou stranách) ve spodní části jednotky; 
 přední kryt vytáhněte ven z jednotky 
a  zvedněte jej.

Nastavení citlivosti snímače zápachu

Montáž jednotky

Montáž jednotky

Při expedici je posuvník nastaven na 
střední hodnotu. V běžném provozu 
nechte nastavenu tuto polohu.
Za provozu i při lehkém znečištění 
nastavte polohu „High“ (Vysoká).
Při občasném provozu nastavte polohu 
„Low“ (Nízká).

Jednotku umístěte na stabilní, vodorovnou 
plochu v místnosti s řádnou cirkulací 
vzduchu.

Jednotka pracuje nejúčinněji, pokud ji umístíte 
doprostřed stěny, otočenou do středu místnosti.

Upozornění:
Pokud chcete jednotku přemístit, nebo ji nebudete delší dobu používat, odpojte ji ze zásuvky 
a vylijte elektrolyzovanou vodu z jednotky a nádrže (mohla by se rozlít, nebo by se mohly 
vytvářet plísně a bakterie).
Je-li jednotka v provozu, nenaklánějte ji. Mohla by přestat správně fungovat nebo by se 
mohla rozlít elektrolyzovaná voda.

Zařízení nestavějte na místo, kde by mohl být zablokovaný přívod nebo odvod vzduchu.
Dbejte na to, aby bylo zařízení vzdálené minimálně 2 m od AV zařízení, např. televizorů 
a radiopřijímačů (mohlo by dojít k rušení zařízení).

Poznámky:

Před zapojením kabelu do zásuvky ve zdi vyvětrejte místnost, abyste vyčistili vzduch.
Jakmile zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky a jednotka se spustí, detekuje snímač čistotu vzduchu 
a použije ji jako referenční hodnotu pro nastavení. Přitom se nakrátko (asi na 3 minuty) rozbliká kontrolka 
automatického provozu (zelená). Pokud snímač zjistí, že je vzduch čistý, nastavení se podle toho 
automaticky aktualizuje.



Stisk

Stisk

Stisk

Chcete-li čistit vzduch a odstraňovat 
zápach v místnosti automaticky:

Metody použití
Zařízení lze používat podle potřeby. Za normálních okolností vám doporučujeme zvolit automatický provoz, 
který probíhá v závislosti na čistotě vzduchu. V automatickém režimu nastavte citlivost snímače zápachu 
(viz stranu 7).

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí napájení (On/Off).

Stiskněte tlačítko otáček ventilátoru a otáčky nastavte 
dle potřeby.

Po zapojení síťové zástrčky stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
napájení (On/Off), čímž přejdete do režimu 
[AUTO / Elektrolyzovaná voda „zapnuta“].
Rozsvítí se kontrolky elektrolyzované vody a čistoty.
(Kontrolka elektrolyzované vody se rozsvítí, pokud je aktivní 
funkce elektrolyzované vody.)

Každým stiskem tlačítka přepnete provozní režim, což je indikováno 
příslušnou kontrolkou.

Snímač zápachu reaguje na cigaretový kouř, insekticidy, kosmetické přípravky, alkohol, plyny vytvářené 
spalovacími přístroji a na náhlé změny teploty a vlhkosti.

Ruční režim (automat - nízké - střední - vysoké)

Automatický provoz

Ovládání snímače zápachu
Je-li nastaven automatický provozní režim, funguje snímač zápachu automaticky.

Generovaný objem sterilní, elektrolytické mlhy je u hodnot „malý“ (Low) a „velký“ (strong) přerušovaný.

Barva indikátoru čistoty a provozní stavy (kontrolka průtoku vzduchu se nerozsvítí)

Poznámky:
Toxické látky (např. oxid uhelnatý) z cigaret nelze eliminovat.
Trvale vytvářené zápachy (např. ze stavebních materiálů, domácích zvířat) nelze eliminovat 
úplně.

Čistota

Ventilátor

Sterilní, elektrolytická mlha zastaven
Provozní 

stav

Barva indikátoru čistoty

Čistý

zastaven

zelená

malý objem

nízké otáčky

žlutá

malý nebo velký objem

střední otáčky

červená

Vysoce znečištěný

Stiskněte tlačítko pro otáčky ventilátoru a nastavte „AUTO“.
Pokud snímač zápachu indikuje ve vzduchu v místnosti 
znečištění nebo zápach, zařízení se automaticky spustí.
Vyrábí se sterilní, elektrolyzovaná mlha (tuto mlhu vytváří 
funkce elektrolyzované vody). Elektrolyzovanou vodu 
vypnete stiskem tlačítka elektrolyzované vody.
Funkci elektrolyzované vody nelze spustit samostatně.
I když je vzduch v místnosti čistý, spustí se funkce 
elektrolyzované vody tiše po dobu asi 5 minut každou 
hodinu, aby se voda zamíchala.



Nepřetržitý režim
Při vysávání nastavte hodnotu „HIGH“.

Chcete-li generovat velké množství sterilní, 
elektro-lytické mlhy a rychle vyčistit vzduch 
v místnosti:

Zastavení provozu v určeném čase.

Během spánku nastavte hodnotu „LOW“.

Zápachy

Plísně

Bakterie

Pyl
Drobné 
kapičky 
mlhy

Ruční provoz

Stisk

Stisk

Stisk

Metody použití

Ruční provoz

Režim intenzivní mlhy

Provoz s časovačem

Stiskem tlačítka otáček ventilátoru zvolte režim 
„LOW“ (nízké), „MED“ (střední) nebo „HIGH“ (vysoké).
V režimu HIGH je generován velký objem sterilní, 
elektrolytické mlhy. V ostatních režimech je objem malý. 
Mlha se vytváří přerušovaně.
Stiskem tlačítka elektrolyzované vody zapněte nebo 
vypněte funkci elektrolyzované vody.

Tento režim spustíte stiskem tlačítka pro intenzivní 
vytváření mlhy (POWER MIST).
Vysoký (High) (5 min) � Střední (Medium) (25 min)
(Indikátor průtoku vzduchu se nerozsvítí.)
Sterilní, elektrolytická mlha se vytváří přerušovaně 
po dobu 30 minut.
Po dokončení cyklu intenzivní výroby mlhy se zařízení 
přepne na automatický režim.
Chcete-li tento režim ukončit a přepnout na jiný provozní 
režim, stiskněte tlačítko otáček ventilátoru.

Přepnete-li na režim intenzivní mlhy v době, kdy je 
nastaven časovač, nastavení se zruší.

Stiskněte tlačítko časovače a nastavte požadovaný čas. 
Každým stiskem tlačítka přepnete časový údaj podle 
rozsvícené kontrolky.

Indikátory se mění v závislosti na uplynulém času, 
a kontrolky ukazují zbývající čas.
Po uplynutí přednastavené doby se zařízení 
automaticky vypne.
Režim intenzivní mlhy není možné načasovat.

1 hodina 2 hodiny 8 hodin
Nepřetržitý 

provoz
(Kontrolka nesvítí.)



Zápachy

Plísně

Bakterie

Pyl

Drobné 
kapičky 
mlhy

Vytváření a změna nastavení sterilní, 
elektrolytické mlhy

Nastavení jasu kontrolek

Před stiskem tlačítka musíte 
sundat přední kryt (viz stranu 5).

Sejměte přední kryt a stiskněte tlačítko 
„SELECT BRIGHTNESS“ (Zvolit jas) (viz stranu 5).

Indikátor 
čistoty

Kontrolka mlhy
Kontrolka intenzivní mlhy

Stisk

Stisk

Stisk

Elektrolyzovaná voda

Volba jasu

Pokud stisknete tlačítko pro zapnutí / vypnutí napájení 
a začne se vytvářet sterilní, elektrolytická mlha, rozsvítí se 
kontrolky elektrolyzované vody a mlhy.
Sterilní, elektrolytická mlha se tvoří přerušovaně.
Funkci elektrolyzované vody aktivujete nebo deaktivujete 
stiskem tlačítka elektrolyzované vody.
Funkci elektrolyzované vody nelze spustit samostatně.
Funkci elektrolyzované vody nelze spustit v režimu 
intenzivní mlhy.

Není-li v nádrži voda, rozsvítí se kontrolka „ADD WATER“ 
(Dolít vodu). Nádrž vyjměte a dolijte do ní vodu z vodovodu 
(viz stranu 6).
Pokud kontrolka „ADD WATER“ bliká, znamená to, že od 
chvíle, kdy jste do nádrže doplnili vodu uplynula delší doba. 
Jednotku s elektrolyzovanou vodou vyjměte a vyčistěte 
(viz stranu 13) a do nádrže dolijte vodu.
Kontrolka „ADD WATER“ rovněž bliká, pokud jste delší 
dobu nespustili režim elektrolyzované vody (nejedná se 
o závadu). Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte zpět 
na místo.
Kontrolka elektrolyzované vody bliká při čištění vody za 
účelem zachování jejího sterilizačního účinku.

Jas kontrolek (intenzivní mlhy, mlhy a indikátoru čistoty) 
změníte stiskem tlačítka „SELECT BRIGHTNESS“.

Poznámky:

Světlá
Vypnuto

Tmavá

Zastavení provozu
Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí napájení.
Funkce paměti

Stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí napájení se vrátíte do předešlého režimu.
Provoz časovače a intenzivní mlhy není v paměti uložen.
Vytáhnete-li zástrčku ze sítě, paměť se vymaže.



Kontrolka výměny filtru

Štítek s pokyny 
pro výměnu

Tlačítko pro reset filtru

Výměna filtru
Intervaly výměn

Životnost filtru se výrazně sníží v následujících případech.

Ačkoliv se intervaly výměn liší v závislosti na provozních režimech a místě instalace, 
provádějte výměnu jednou za 4 roky.

Informace o způsobech výměny najdete 
na straně 5.

Pokud se barva filtru nebo znečištění změní 
na barvu uvedenou na štítku s pokyny pro 
výměnu, vyměňte filtr dříve než za 4 roky.
(Barvu zkontrolujte při čištění předfiltru.)
Filtr vyměňte dříve, než za 4 roky, pokud se 
nedaří eliminovat některé zápachy.

Rozsvítí se kontrolka výměny filtru.
Blíží se termín výměny filtru, a proto si připravte 
nový filtr.

Kontrolka výměny filtru bliká.
Vyměňte filtr za nový.

Výstraha
Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Po výměně filtru zapojte síťovou zástrčku do zásuvky 
ve zdi, stiskněte tenkým předmětem, např. hrotem 
propisky, tlačítko pro reset filtru, a zkontrolujte, zda 
kontrolka výměny filtru zhasla.
Jakmile kontrolka zhasne, vypočte mikroprocesor 
nový termín výměny filtru.

(Filtr vyměňte i tehdy, pokud kontrolka výměny filtru nesvítí.)

Filtr za žádných okolností znovu nepoužívejte.

Dojde-li k nasátí olejového kouře nebo uhlíkatých materiálů (např. sazí).
Je-li zařízení trvale provozováno s vysokými otáčkami v místnosti s mimořádně znečištěným 
vzduchem nebo silným zápachem.
Pokud není nainstalován předfiltr.

Poznámka:

Filtr zakoupíte v obchodě prodávajícím komerční přístroje Sanyo.

Filtr má přibližnou životnost 4 roky.

Náhradní filtr

Filtr č. ABC-FAH941A



Metody čištění

Jednotka

Předfiltr

Filtr

Snímač zápachu

Výstraha
Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Při čištění jednotku nenaklánějte. Mohli byste rozlít vodu z nádrže a jednotky s elektrolyzovanou 
vodou.
Nepoužívejte benzín, nátěrová ředidla ani jiná rozpouštědla nebo lešticí prášky.
Mohli byste poškrábat povrch, popř. by vznikly barevné skvrny a praskliny.

Vezměte měkkou utěrku, namočte ji v naředěném 
neutrálním kuchyňském saponátu, dobře ji vyždímejte 
a otřete zařízení.
Odstraňte prach z přívodu a vývodu vzduchu pomocí 
vysavače.
Nakonec zařízení otřete suchou utěrkou.

Demontujte přední kryt a předfiltr (viz stranu 5).
Vysavačem odstraňte prach.
Je-li filtr hodně znečištěný, opláchněte jej vodou 
a důkladně osušte.

Pomocí vysavače odstraňte veškerý prach z povrchu filtru. Dávejte pozor, abyste hubici vysavače příliš 
nepřitlačili na filtr a neroztrhli jej. (Filtr lze vyjmout po demontáži předního krytu a předfiltru. Viz stranu 5.)

Prach odstraňte vysavačem. 
Zařízení vám doporučujeme čistit každých 
3 až 6 měsíců. (Demontujte přední kryt. Viz stranu 5.)

Doporučujeme vám čistit filtr jednou ročně, abyste tak zajistili účinné čištění vzduchu.

Poznámky:

Snímač zápachu

Pokračování na následující straně



Kryt Nádrž Jednotka s elektrolyzovanou vodou Háček

Háček

Zvednout

Kryt elektro-
lyzované vody

[Zadní strana]

Vatový 
tampon

Generátor sterilní 
elektrolytické mlhy

Háček

Háčky

Víko
Kryt

Chlopeň

Metody čištění
Výstraha

Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Jednotka / nádrž s elektrolyzovanou vodou
Demontujte kryt, nádrž a jednotku 
s elektrolyzovanou vodou.

Nádrž na elektrolyzovanou vodu i kryt 
opláchněte vodou.

Otřete veškerou vodu a zařízení 
dobře osušte.

Uzavřete víko nádrže a nádrž vraťte 
na místo.

Namontujte zpět kryt.

Jednotku na elektrolyzovanou vodu 
smontujte a vraťte na místo.

Jsou-li na generátoru sterilní elektro-
lytické mlhy vápenaté usazeniny, 
odstraňte je bílým octem. Nepoužívejte 
k čištění vodu, jelikož by to mohlo mít 
za následek poruchu jednotky.

Sundejte kryt elektrolyzované vody.

Nádrž vytáhněte přímo nahoru.

Zařízení dočista opláchněte. Usazenou špínu 
odstraňte zubním kartáčkem.

Kryt vyjměte na obou stranách (a poté jej 
zvedněte a odstraňte).

Boční chlopně krytu jednotky na elektro-
lyzovanou vodu umístěte dolů a stlačte 
na obou stranách háčky.

Zatlačte jej z horní strany.

Poznámka:
Podložte zařízení ručníkem, aby voda z jednotky a nádrže na elektrolyzovanou vodu nekapala 
na podlahu.

Kromě nádrže a jednotky na elektrolyzovanou vodu neoplachujte žádnou jinou komponentu. 
Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
Nepoužívejte saponáty. Mohlo by dojít k poruše.

Poznámka:



Odstraňování závad
Výstraha
Pokud zařízení ani po provedení následujících kontrol nefunguje správně, přestaňte ho 
používat, abyste předešli nehodám – vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi 
a požádejte o pomoc svého prodejce.
Zařízení se nepokoušejte opravovat sami, mohlo by to být nebezpečné.

Zařízení nefunguje.

Stav Kontrola

Je síťová zástrčka řádně zapojená v zásuvce?

Máte namontovaný filtr a předfiltr?

Odstranili jste z filtru plastový chránič?

Není posuvník citlivosti snímače nastaven 
na „HIGH“ (vysoká)?

Je v nádrži voda?

Je třeba vyměnit vodu.

Delší dobu jste nepoužili funkci elektrolyzované 
vody.

Je víko řádně namontované na nádrži?

Bliká (zelená) kontrolka automatického provozu. Snímač provádí konfiguraci standardu čistoty 
vzduchu. Nejedná se o závadu.
Nastavte posuvník pro nastavení citlivosti snímače 
na „MID“ (střední) nebo „HIGH“ (vysoká).
Vyčistěte přívod vzduchu.

Vyměňte vodu v jednotce na elektrolyzovanou 
vodu.

Přepněte tlačítko elektrolyzované vody do polohy 
„On“ (zapnuto).

Zkontrolujte správnost montáže.

Síťovou zástrčku dobře zasuňte do zásuvky.

Namontujte filtr a předfiltr.

Sundejte plastový chránič z filtru.

Vyměňte filtr nebo vyčistěte předfiltr.

Vyčistěte přívod vzduchu.

Vyvětrejte místnost.

Vyčistěte jednotku na elektrolyzovanou vodu 
a dolijte vodu do nádrže.
Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte na 
místo.

Dotáhněte řádně víko.

Jednotku na elektrolyzovanou vodu správně 
namontujte.

Dolijte do nádrže vodu z vodovodu.
Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte na 
místo.

Nastavte posuvník pro nastavení citlivosti snímače 
na „MID“ (střední) nebo „LOW“ (nízká).

Není zablokovaný nebo znečištěný přívod 
vzduchu?

Je posuvník pro nastavení citlivosti snímače 
v poloze „MID“ (střední) nebo „LOW“ (nízká)?

Je jednotka na elektrolyzovanou vodu správně 
namontovaná?

Zápach pochází z elektrolyzované vody. Nejedná se o závadu.

Kontrolka elektrolyzované vody bliká během čištění vody za účelem udržení jejího sterilizačního účinku. 
Funkce čištění vody se aktivujte na dobu 4 minut každých 8 hodin.

Jsou jednotka a nádrž na elektrolyzovanou vodu 
správně namontované?
Není tlačítko elektrolyzované vody v poloze „Off“ 
(vypnuto)?
Je v jednotce na elektrolyzovanou vodu dostatečná 
hladina vody?

Není filtr či předfiltr špinavý?
Nebliká kontrolka výměny filtru?

Není zablokovaný nebo znečištěný přívod vzduchu?

Není vzduch nadměrně znečištěný?
Nepoužíváte insekticidy nebo kosmetické přípravky, 
které by mohly sepnout použitý spínač?

Oprava

Kouř ani zápach se 
nedaří odstranit.

Indikátor čistoty 
je trvale červený.

Kontrolka dolití 
vody svítí.

Kontrolka dolití 
vody bliká. 

Prosakující voda.

Je cítit zápach 
chlóru.
Nevytváří se 
sterilní, elektro-
lytická mlha.

Kontrolka elektro-
lyzované vody 
bliká.

Zařízení nefunguje, 
i když je vzduch 
znečištěný.

Specifikace
Napájecí napětí: 220 - 240 V Třída ochrany: II
Frekvence: 50 Hz Čistá hmotnost: 7,2 kg
Příkon: 65 W



< Pro výrobky zakoupené v Evropě >
Máte-li dotaz na oddělení servisu a/nebo zákaznické podpory, volejte laskavě naši horkou linku:
→ +49 (0) 7621 17 49 73
nebo
service.eu@sanyo.com
popř. napište na adresu:
Sanyo Electric Service GmbH
Weiler Strasse 13
De 79540 Lörrach

SANYO Electric Co., Ltd.
98F-6-P111-342AD 1109


